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SOTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINNON VIRANOMAISYHTEISTYÖN
KOULUTUSOHJELMAN (SMVIR) VALINTAKRITEERIT 2022
1

Perusteet
Sotatieteiden maisterin tutkinnon viranomaisyhteistyön koulutusohjelman (SMVIR) valinnat toteutetaan seuraavissa vaiheissa;
I.
II.
III.
IV.
V.

hakeutuminen
valintakoe
työkokemuksen arviointi
haastattelu (soveltuvuuskoe)
turvallisuusselvitys

SMVIR koulutusohjelman samana vuonna alkaviin opintoihin otettavien
opiskelijoiden määrän päättää Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori
SMVIR valintalautakunnan esityksestä.
Valintojen vaiheisiin sisältyy esivalinta, jossa tarkastetaan hakijoiden
aiemmat opinnot, soveltuva työkokemus sekä hakeutumisperusteet.
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Hakeutuminen
SMVIR koulutusohjelman valintakriteerit ja hakeutumisen aikataulu julkaistaan Maanpuolustuskorkeakoulun verkkosivuilla. Tarkemmat ohjeet
ja
vaatimukset
hakumenettelyyn
julkaistaan
osoitteessa
www.opintopolku.fi.
Hakukelpoisia ovat vähintään alemman korkeakoulututkinnon tai siihen
rinnastettavan tutkinnon suorittaneet hakijat. Lisäksi hakijan tulee toimittaa määräajassa hakumenettelyssä vaaditut liitteet.
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Valintakoe
Valintakokeella mitataan hakijan valmiuksia ja sopivuutta SMVIR koulutusohjelmaan.
Valintakoe sisältää kaksi osaa, jotka kaikki hakijat suorittavat samana
päivänä;
1) monivalintakoe

2) aineistokoe

Kokeet perustuvat hakuohjeistuksen yhteydessä ilmoitettuun kirjallisuuteen.
Valintakokeen pisteytys:
Monivalintakokeen enimmäispistemäärä on 100.
Aineistokokeen enimmäispistemäärä on 40.
Aineistokoe arvioidaan enintään 30 monivalintakokeessa parhaiten
menestyneeltä hakijalta. Monivalintakokeessa saatuja pisteitä ei tämän
jälkeen huomioida kokonaispisteissä.
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Haastattelu, työkokemus ja turvallisuusselvitys
Valintakokeen perusteella enintään 30 hakijaa kutsutaan haastatteluun
(soveltuvuuskokeeseen).
Haastattelun suorittaa Maanpuolustuskorkeakoulun asiantuntijoista
koostuva ryhmä. Haastattelussa arvioidaan hakijan valmiuksia, sopivuutta sekä motivaatiota SMVIR koulutusohjelman opintojen suorittamiseen. Haastattelu pisteytetään välillä 0-20 pistettä. Haastattelu voi olla karsiva.
Haastatteluvaiheessa pisteytetään lisäksi hakijan työkokemus (0 – 20
pistettä) sekä pyydetään suostumus turvallisuusselvityksen laatimiseen. Turvallisuusselvitys voi olla karsiva.
Työkokemuksen pisteytyksessä huomioidaan ainoastaan työskentely
maanpuolustukseen, kokonaisturvallisuuteen tai viranomaisyhteistyöhön liittyvissä tehtävissä. Lisäksi huomioidaan osallistuminen kriisinhallintatehtäviin. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoinen, mutta alle
kolmen kuukauden jaksoja ei huomioida työkokemukseksi.
Hakeutumisen yhteydessä ilmoitettu työkokemus hyväksytään vain virallisella työtodistuksella tai nimikirjaotteella varmennettuna.
Työkokemus
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Pisteet

alle 24 kk

0

24 kk (2 v.)

6

36 kk (3 v.)

10

48 kk (4 v.)

14

60 kk (5 v. tai enemmän)

20

Kokonaispisteet opiskelijavalinnassa

Vaihe

Pisteet

Aineistokoe (valintakokeen toinen osa)

0 – 40

Työkokemus

0 – 20

Haastattelu (soveltuvuuskoe)

0 – 20

yhteensä

0 – 80

